
 

 

11. september 2018 

Side 1 af 3 
Handicaprådets høringssvar vedr. spareforslag 
 

Handicaprådet afgiver dette høringssvar på baggrund af en grundig 

gennemgang af de forslag i sparekataloget, der direkte har konsekven-

ser for mennesker med handicap. Desuden har der i Handicaprådet 

været en drøftelse af nogle af forslagene i ”Fælles om nye løsninger”. 

 

Handicaprådet tager til efterretning at Byrådet har besluttet, at der er 

behov for at tilpasse og effektivisere Aarhus kommunes økonomi. 

Samtidig er der dog meget stor betænkelighed ved sparekataloget, da 

en række af forslagene vil forringe livsvilkårene for mennesker med 

handicap. Dette i en situation, hvor der på nogle områder er et stort 

behov for at der tilføres ekstra ressourcer. Handicaprådet skal på bag-

grund heraf opfordre til, at det økonomiske råderum i størst muligt om-

fang bruges til at fjerne de forslag, der indebærer forringelser af vilkå-

rene for mennesker med handicap. 

  

Der er desuden en række forslag i sparekataloget, der bygger på en 

investerings- og effektiviseringstankegang, således at forslagene ikke 

umiddelbart får negative konsekvenser for mennesker med handicap. 

Der er en række positive elementer i disse forslag, men opmærksom-

heden skal henledes på, at såfremt forslagene ikke kan gennemføres 

som forudsat, så vil konsekvenserne blive, at der skal reduceres yder-

ligere i den direkte service overfor mennesker med handicap. Bliver 

dette tilfældet i praksis skal Handicaprådet anmode om at blive orien-

teret. 

 

I forhold til spareforslagene i de enkelte magistratsafdelinger bemær-

kes følgende: 

 
1. Børn og Unge 

Der er stor betænkelighed ved forslagene 3, 5, 11 og 13, der alle vil få 

negative konsekvenser for børn og unge med handicap og deres ud-

viklings- og læringsmuligheder. Endvidere lægges der i det nye spare-

forslag 23 op til generelle rammebesparelser baseret på en analyse af 

skolernes økonomi, herunder specialundervisningen. Handicaprådet 

er bekymret for konsekvenserne af disse rammebesparelser og ønsker 

at blive inddraget i analysefasen for at sikre, at der tages højde for 

elever med særlige behov. 
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2. Sociale forhold og Beskæftigelse  

Der er et meget stort antal forslag, som vil indebære alvorlige forringel-

ser for mennesker med handicap. Der kan i den forbindelse blandt an-

det peges på forslagene nr. 12,18, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 44, 46 og 

48. 

 

Handicaprådet finder det især bekymrende, at nogle af forslagene vil 

gå hårdt ud over livskvaliteten for de mest udsatte grupper, herunder 

beboere i botilbud. Det gælder således forslagene om reduktion i ser-

viceniveauet i kerneydelsen og om ændret serviceniveau til ferie (nr. 

30 og 31). 

 

Handicaprådet finder det desuden vanskeligt at gennemskue, hvilke 

konsekvenser flere af forslagene vil få i praksis. Det gælder bl.a. for-

slaget om økonomisk stabilitet for borgerstyret personlig assistance 

(nr. 32), hvor der budgetteres med en årlig besparelse på 2,2 mio. kr. 

gennem skærpet visitation og opfølgning. Det kan frygtes, at dette vil 

resultere i et væsentligt fald i serviceniveauet. 

Forslag 46 er ligeledes svært gennemskueligt. Det kan frygtes, at for-

slaget vil få konsekvenser for revalideringens indhold og betyde en væ-

sentlig forringelse i forsørgelsesgrundlaget for mennesker med funkti-

onsnedsættelser under revalidering 

 

I forhold til forslag 48 er Handicaprådet bekymret for, om det vil være 

muligt at gennemføre hjemtagelsen af tilbuddet som beskrevet uden 

serviceforringelse for de berørte børn med handicap. 

Endelig har Handicaprådet svært ved at gennemskue konsekvenserne 

for mennesker med handicap af de generelle besparelser som følge af 

forslag 44 om tilbageholdelse af udmøntningen af demografimidler. 

 

 
3. Sundhed og Omsorg 

Der er foreslået en række serviceforringelser i forslagene 2-7 samt 9, 

generelt men også i forhold til mennesker med handicap. Handicaprå-

det har ikke mulighed for at danne sig et præcist overblik over konse-

kvenserne for mennesker med handicap men er som udgangspunkt 

betænkelig ved forslagene. 

 

I forhold til forslag nr. 13 om velfærdsteknologi skal Handicaprådet 

henlede opmærksomheden på de etiske udfordringer. Handicaprådet 

opfordrer til, at Byrådet fastlægger nogle etiske retningslinjer for bru-

gen af velfærdsteknologi. Handicaprådet finder det endvidere vigtigt, 

at DokkX bliver bevaret. 
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4. Teknik og Miljø 

Der er foreslået en række rammebesparelser som skal udmøntes se-

nere. Handicaprådet skal anmode om at blive inddraget i den konkrete 

udmøntning med henblik på at sikre, at der i den forbindelse fortsat kan 

tages de nødvendige hensyn til tilgængeligheden, jævnfør målsætnin-

gerne i Aarhus kommunes handicappolitik. 

 

 
5. Borgmesterens afdeling 

Der er et forslag om at fjerne en KB bevilling i 2019 til tilgængeligheds-

funktionen, herunder de midler som Handicaprådets arbejdsgruppe 

har til rådighed til projekter for forbedret tilgængelighed i Aarhus kom-

mune. 

 

Der er mange eksempler på, at der er store udfordringer med tilgæn-

geligheden i Aarhus kommune. Der er desuden planer om at søge om, 

at Aarhus i 2020 kan blive Europæisk tilgængeligheds by. Disse planer 

må stilles i bero såfremt bevillingen til tilgængelighed fjernes i 2019. 

 

Handicaprådet skal derfor anmode Borgmesterens Afdeling om at 

finde engangsbesparelsen i 2019 på et andet område, så arbejdet med 

at forbedre tilgængeligheden kan fortsætte også i 2019. 

 

 
6. Fælles om nye løsninger 

Handicaprådet kan bakke op om forslaget om 100 færre aarhusianere 

på offentlig forsørgelse i hver måned i 2 år. 

 

Rådet skal dog gøre opmærksom på, at der er et betydeligt antal dag-

pengemodtagere, der samtidig har funktionsnedsættelser, og hvor 

funktionsnedsættelsen kan være en hindring for at komme i beskæfti-

gelse. Dette aspekt bør indarbejdes eksplicit i forslaget, således at der 

sikres den nødvendige særlige indsats i forhold til dagpengemodtagere 

med funktionsnedsættelser. 

 

Såfremt der gennemføres besparelser på området for mennesker med 

handicap, skal Handicaprådet anmode om at blive inddraget i udmønt-

ningen af besparelserne. 
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